
UCHWAŁA NR 101/2020 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 15 grudnia 2020 r.  
 

w sprawie: przyjęcia logo marki turystycznej Kraina Górnej Odry 
 
 

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt a) oraz ust. 2, w związku z § 4 ust. 12  Statutu Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz uchwałą 31/2019 
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 
z siedzibą w Rybniku z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia nazwy marki turystycznej dla 
obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 
 

 

Zarząd Związku 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się logo marki turystycznej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, którego wzór oraz zapis cyfrowy zawarto w załączniku 

nr 1 do niniejszej uchwały tj. Księdze Znaku Krainy Górnej Odry. 

 

§ 2 

Logo wraz z nazwą Kraina Górnej Odry jest elementem identyfikacji wizualnej marki turystycznej, 

które staje się jej wizytówką i będzie wykorzystywane do celów promocyjnych. Regulamin 

korzystania z logo marki turystycznej Krainy Górnej Odry stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

Upoważnia się Dyrektora Biura Związku do jednoosobowego wydawania decyzji o zgodzie (lub 

cofnięciu zgody) na wykorzystanie logo wraz z nazwą Kraina Górnej Odry. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Zarządu Związku  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 
 



System Identyfikacji Wizualnej
Krainy Górnej Odry

Dofinansowano z budżetu 
Samorządu Województwa Śląskiego.



slaskie

Kraina Górnej Odry - Księga identyfikacji wizualnej

Opis znaczenia znaku

Znak w swojej formie graficznej odwołuje się przede 

wszystkim do charakterystycznego kształtu meandrów 

rzeki Odry widzianych z powietrza.  Tylko w górnym biegu 

ta transgraniczna rzeka tworzy malownicze zawijasy, układa 

starorzecza.   To właśnie odrzański charakter krainy jest dla 

nas najważniejszy w komunikacji wartości marki. Znak ma 

budować i utrwalać skojarzenie nazwy krainy z konkretnym 

miejscem na mapie, gdzie Odra wpływa do Polski. Cała 

kraina pokryta jest  siecią dopływów rzeki Odry i tworzy jej 

dorzecze.

Znak jest wieloznaczny. Możecie zobaczyć  w nim także 

rozwinięcie litery „ś” jak śląskie. Aby wzmocnić to 

skojarzenie na górze sygnetu umieściliśmy żółte koło.  

Może ono także przywoływać na myśli krajobraz, nad 

którym świeci słońce w pełni. Wijąca się linia meandrów 

przechodzi w kolor zielony. Zielony „zawijas” koresponduje 

ze wzniesieniami w pagórkowatym układzie 

topograficznym krainy. Zachodnia część śląskiego jest 

bowiem naturalnie pofałdowana.

Konstrukcja znaku jest dynamiczna. Kolejnym odczytaniem, 

które chcieliśmy w nim zawrzeć jest jadący rowerzysta. 

Dwa niebieskie okręgi,  połączone ze sobą jedną linię 

symbolizować mają rower. Otwarta zielona linia 

przypominać na ręce na kierownicy. Żółta kropka to 

nawiązanie do głowy.

Można w nim zobaczyć także labirynt zieleni z Arboretum 

Bramy Morawskiej.  Stworzony znak może mieć wiele 

znaczeń. To czyni z niego pojemną kreację,  która przyciąga 

uwagę i intryguje. Daję odbiorcy pretekst do uruchomienia 

własnej wyobraźni. Otwiera także wielorakie możliwości 

aplikacji znaku w systemie jego zastosowań, które definiuje 

księga znaku.
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Układ podstawowy znaku

Logo w wersji podstawowej składa się z kolorowego znaku 

oraz nazwy „Kraina Górnej Odry". Nazwa „Kraina Górnej 

Odry", umieszczona jest poniżej sygnetu. Elementy te 

tworzą zamknięty układ graficzny o stałych, określonych 

proporcjach i kolorystyce.
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Kraina Górnej Odry - Księga identyfikacji wizualnej Układ alternatywny znaku 4

Układ alternatywny znaku

Logo w układzie alternatywnym służy wyłącznie do 

zastosowań, gdzie logo w wersji podstawowej będzie 

nieczytelne.



Wersje językowe

Logo w trzech dodatkowych wersjach językowych wersji 

podstawowej składa się z kolorowego znaku oraz nazwy:

- Krajina Horní Odry
- Oberoderland
- The Upper Odra Land

Elementy te tworzą zamknięty układ graficzny o stałych, 

określonych proporcjach i kolorystyce.

Logo w wersji językowej służą wyłącznie do 

wykorzystywania w materiałach promocyjnych 

kierowanych za granicę.

The Upper 
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wersja polska

wersja niemiecka

wersja czeska

wersja angielska
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Budowa znaku

Podstawowym modułem służącym do wyznaczania 

wzajemnych relacji poszczególnych elementów znaku oraz 

wielkości pola ochronnego jest wielkość „x” równa 

grubości linii wykreślającej znak.
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Pole ochronne znaku

Skodyfikowanie pola ochronnego znaku w księdze 

identyfikacji oraz jego konsekwentne przestrzeganie 

stanowi gwarancję czytelności, rozpoznawalności oraz 

integralności logotypu. Pole ochronne to obszar wokół 

znaku, wolny od jakichkolwiek ingerencji wizualnych. Służy 

zachowaniu bezpiecznej przestrzeni, pozwalającej na 

skuteczne, wizualne oddziaływanie formy graficznej 

logotypu.

Wielkość pola ochronnego logotypu Kraina Górnej Odry  

wyznaczają dwie średnice x okręgu należącego do znaku.
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Rozmiar minimalny znaku

Rozmiar minimalny oznacza najmniejszą, dopuszczalną 

wielkość znaku stosowaną w materiałach powielanych 

technikami poligraficznymi oraz na wyświetlaczach 

urządzeń elektronicznych.

Wielkość znaku w środowisku ekranowym uzależniona jest 

zawsze od rozdzielczości monitora bądź wyświetlacza.

W tym wypadku obowiązuje prymat czytelności

i rozpoznawalności wszystkich zasadniczych elementów 

znaku graficznego.
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Układ alternatywny znaku Wersja podstawowa znakuZnak bez liternictwa



100, 52, 0, 0 
0, 103, 178
300 C
5017

73, 0, 100, 0 
88, 166, 24
361 C
6018

0, 7, 93, 0 
255, 214, 0
109 C
1018

CMYK
RGB

Pantone
RAL

CMYK
RGB

Pantone
RAL

CMYK
RGB

Pantone
RAL

0, 0, 0, 100 
0, 0, 0
Pro Black C
9011

CMYK
RGB

Pantone
RAL

Kolorystyka znaku

Logo w podstawowej wersji występuje w formie barwnej. 

Kolorystyka określona jest odpowiednimi barwami według 

palety CMYK i RGB (w zależności od techniki reprodukcji). 

W znaku zastosowano przejście tonalne kolorów. Na 

stronie  zostało ono dokładnie opisane.

W sytuacji, gdy niemożliwe jest użycie podstawowej wersji 

logo, można zastosować jedną z jego wersji 

uzupełniających.
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Konstrukcja przejścia 
tonalnego

W elemencie znaku graficznego znajduje się przejście 

tonalne (tzw. gradient). Jest on ustawiony radialnie pod 

kątem 90°. 

W barwnej wersji znaku dół gradientu stanowi kolor 

ciemnoniebieski, natomiast jego góra to kolor zielony. 
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RGB
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Znaczenie kolorów

W systemie Krainy Górnej odry każdy kolor odnosi się do  

poszczególnych kategorii:

Kolor zielony - dziedzictwo przyrodnicze
Kolor niebieski - aktywny wypoczynek
Kolor żółty - dziedzictwo kulturowe
Kolor czarny - dziedzictwo postindustrialne
Kolor czerwony - wydarzenia
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100, 52, 0, 0 
0, 103, 178
300 C
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CMYK
RGB
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RAL
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361 C
6018

CMYK
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RGB
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DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE

AKTYWNY WYPOCZYNEK

DZIEDZICTWO KULTUROWE

DZIEDZICTWO POSTINDUSTRIALNE

WYDARZENIA



Typografia

Podstawową rodziną krojów pism Kraina Górnej Odry jest 

rodzina Calibri. Krój ten należy stosować do wszelkich 

podstawowych informacji tekstowych w materiałach 

promocyjnych. Krój ten jest fontem systemowym.

Fontem uzupełniającym jest rodzina Calps. Zaleca się 

stosowanie tego kroju do wyróżnień, nagłówków i haseł.

W nagłówkach lub w różnego rodzaju wyróżnieniach 

można stosować font QUIRK na bazie którego zbudowana 

jest typografia znaku.

Calibri Light
1234567890 .,:;!@#$%^&*()_+[{<?}]
abcdefghijklmnoprstuwvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Calibri
1234567890 .,:;!@#$%^&*()_+[{<?}]
abcdefghijklmnoprstuwvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Calibri Bold
1234567890 .,:;!@#$%^&*()_+[{<?}]
abcdefghijklmnoprstuwvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Calps Thin
1234567890 .,:;!@#$%^&*()_+[{<?}]
abcdefghijklmnoprstuwvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Calps Light
1234567890 .,:;!@#$%^&*()_+[{<?}]
abcdefghijklmnoprstuwvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Calps
1234567890 .,:;!@#$%^&*()_+[{<?}]
abcdefghijklmnoprstuwvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Calps Medium
1234567890 .,:;!@#$%^&*()_+[{<?}]
abcdefghijklmnoprstuwvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Calibri Light Italic
1234567890 .,:;!@#$%^&*()_+[{<?}]
abcdefghijklmnoprstuwvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Calibri Italic
1234567890 .,:;!@#$%^&*()_+[{<?}]
abcdefghijklmnoprstuwvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Calibri Bold Italic
1234567890 .,:;!@#$%^&*()_+[{<?}]
abcdefghijklmnoprstuwvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

QUIRK

1234567890 .,:;!@#$%^&*()_+[{<?}]

abcdefghijklmnoprstuwvxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ
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Niedozwolone są zmiany
kolorystyczne  logo.

Niedozwolone jest skalowanie 
poszczególnych elementów 
logo.

Niedozwolone jest dodawanie 
obrysu do logo.

Niedozwolone jest stosowanie 
logo pod kątem.

Niedozwolona jest zmiana 
proporcji logo.

Niedozwolone jest dodawanie 
elementów do logo.

Niedozwolone jest stosowanie 
przezroczystości logo.

Niedozwolona jest zmiana kroju 
pisma w logo.

Niedozwolona jest zmiana 
relacji sygnetu i logotypu.

Niedozwolone modyfikacje 
znaku

Niedopuszczalne praktyki w stosowaniu znaku mogą 

obejmować zabiegi związane z nadawaniem rysunkowi 

zbędnego obrysu, nieautoryzowanymi modyfikacjami 

kompozycji, kolorystyki, proporcji i pozycji logotypu.

Jakiekolwiek zmiany naruszające integralność formy 

graficznej znaku powodują stopniową degenerację jego 

formy i w rezultacie negatywnie wpływają na długofalowy 

proces kształtowania wizerunku i rozpoznawalności marki.

KRAINA
GÓRNEJ ODRY
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Motyw graficzny

Motyw graficzny nawiązujący do znaku graficznego pełni 

rolę dekoracyjną w całym spektrum materiałów 

promocyjnych. Składa się on z linii o dowolnej grubości, 

która wyznaczana jest przez okręgi o dowolnej średnicy 

połączone ze sobą w punktach stycznych okręgów. Końce 

linii, jeżeli są widoczne, powinny być zakończone okręgiem 

o średnicy równej grubości linii.
Dopuszcza się pełną dowolność wyglądu linii, jednak zaleca 

się umieszczać fragmenty okręgów, które posiadają 

przynajmniej 60 % obwodu (przykład okręgów 4 i 5)

1

2
3

4

5
6
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Materiały promocyjne



Wizytówka

Format: 85 x 55 mm

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.
SKALA: 1:1

1
6

7 30
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Związek Subregionu Zachodniego 
z siedzibą w Rybniku
ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik
tel. +48 32 42 22 446

Urszula Kiraga
Specjalista ds. promocji marki 

turystycznej Kraina Górnej Odry

mob. +48 664 459 430 
e-mail: u.kiraga@subregion.pl 

info@krainagornejodry.travel
www.krainagornejodry.travel

/KrainaGornejOdry

Związek Subregionu Zachodniego 
z siedzibą w Rybniku
ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik
tel. +48 32 42 22 446

Adam Miera
Asystent ds. promocji marki 

turystycznej Kraina Górnej Odry

mob. +48 664 459 430
e-mail: a.miera@subregion.pl 

info@krainagornejodry.travel
www.krainagornejodry.travel

/KrainaGornejOdry



Papier korespondencyjny

Format: 210 x 297 mm

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.
SKALA: 1:2

Kraina Górnej Odry - Księga identyfikacji wizualnej Papier korespondencyjny 17

Związek Subregionu Zachodniego 
z siedzibą w Rybniku
ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik

tel. +48 32 42 22 446
e-mail: info@krainagornejodry.travel
www.krainagornejodry.travel /KrainaGornejOdry

krainagornejodry
Kraina górnej Odry



Teczka na dokumenty A4

Format: 218 x 305 mm
Teczka firmowa jest kartonowym opakowaniem na zbiór 

dokumentów w maksymalnym formacie A4.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.
SKALA: 1:4
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Związek Subregionu Zachodniego 
z siedzibą w Rybniku
ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik

tel. +48 32 42 22 446
e-mail: info@krainagornejodry.travel
www.krainagornejodry.travel

/KrainaGornejOdry

krainagornejodry
Kraina górnej Odry



KRAINA

GÓRNEJ ODRY
INFORMATOR TURYSTYCZNY
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SUBREGION ZACHODNI 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

CZĘSTOCHOWA

KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA

OLSZTYN

ŻARKI

TARNOWSKIE
GÓRY

OGRODZIENIEC

WISŁA 

SZCZYRK
USTROŃ

ŻYWIEC

CIESZYN

PSZCZYNA

ZAWIERCIE

GLIWICE

RYBNIKRACIBÓRZ

WODZISŁAW
ŚLĄSKI

JASTRZĘBIE ZDRÓJ

ŻORY

SOSNOWIEC
ZABRZE

LUBLINIEC

Okładka folderu 
reklamowego

Format: 115 x 225 mm
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CZĘSTOCHOWA

KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA

OLSZTYN

ŻARKI

TARNOWSKIE
GÓRY

OGRODZIENIEC

WISŁA 

SZCZYRK
USTROŃ

ŻYWIEC

CIESZYN

PSZCZYNA

ZAWIERCIE

GLIWICE

RYBNIKRACIBÓRZ

WODZISŁAW
ŚLĄSKI

JASTRZĘBIE ZDRÓJ

ŻORY

SOSNOWIEC
ZABRZE

LUBLINIEC

YNZCYTSYRUT IN RF OO TR AM
Odwiedź nas na: www.krainagornejodry.travel

/KrainaGornejOdry

Odwiedź nas na: www.krainagornejodry.travel

/KrainaGornejOdry
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Długopis

Długopis Kalido w wersji kolorystycznej Color.
www.adpen.com.pl
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Kubek emaliowany



Koszulka t-shirt
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Koszulka polo
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Roll-up

Roll-upy w rozmiarach:
100 x 200 cm
150 x 200 cm

Kraina Górnej Odry - Księga identyfikacji wizualnej Roll-up 24

www.krainagornejodry.travel
/KrainaGornejOdry

www.krainagornejodry.travel
/KrainaGornejOdry

Związek Subregionu Zachodniego 
z siedzibą w Rybniku

ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik



Namiot promocyjny typu 
pająk 
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Namiot promocyjny 3x3 
(stelaż rozkładany)
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CZYNOP EY KW YNWYTKA



Lada promocyjna
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POCS YK SE TL EP RM SO KK I RUDY

AJAI K KKA OL WZ ES     

E
WOREWOR S I ZLAK

IKSWOTSAIZ  PAMEK

www.krainagornejodry.travel

/KrainaGornejOdry



Ścianka promocyjna typu 
Vario

Vario Łukowe F to ścianka reklamowa wielokrotnego 
użytku.
Format: 305 x 218 mm
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Torba na upominki

Format: 300 x 400 mm
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Kraina Górnej Odry - Księga identyfikacji wizualnej Pin metalowy 30

Pin metalowy

Format: 20 x 20 mm
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System oznakowania tras 
rowerowych - znaki R-3

Format: 400 x 200 mm
Znak R 3 wskazuje odległość do miejscowości która 

znajduje się przy lub na szlaku rowerowym. 
W polu przeznaczonym na towarzystwa turystycznego, 

które wyznaczyło szlak rowerowy wpisany jest znak o 

wysokości 70 mm.

Tekst:
–  nazwa szlaku: GA ZNAKI wielość dostosowana do 

możliwości, kolor niebieski wg. specyfikacji.

Słupki do znaków rowerowych należy wykonywać zgodnie 

ze standardami słupków do znaków drogowych.
Słupek do znaku drogowego, to ocynkowana rura o 

średnicy 60,3 mm wyposażona w kotwę zapobiegającą 

obracaniu w betonowej podbudowie oraz w zaślepkę 

przeciwdeszczową. 

Na drodze dla rowerów znaki umieszcza się w odległości 

nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi tej drogi, a w 

przypadku znaków umieszczanych nad drogą dla rowerów, 

wysokość umieszczenia znaku powinna wynosić nie mniej 

niż 2,50 m.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.
SKALA: 1:10
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Zabełków 5,8 km

ścieżka dydaktyczna

Bzie Zameckie
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Znak podstawowy Font: Calibri Black
Liternictwo powinno 
być dopasowane 
do szerokości znaku 
wewnętrznego (40 cm)

Dodatkowa tablica 
informacyjna

Dodatkowa tablica 
informacyjna

System znakowania rzek - 
Znaki informacyjne

Znaki wodne (informacyjne, ostrzegawcze, kilometrażowe, 

kierunkowe) zostały zaprojektowane zgodnie z wytycznymi 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na 

podstawie „Instrukcji znakowania szlaków turystycznych” 

oraz dostosowane do istniejącego oznakowania szlaków.

Słupki do montażu znaków należy wykonać  z drewna 
dębowego, impregnowanego o wymiarach: 300 cm x 7 cm 
x 14 cm. Dopuszcza się sęki max do 50% przekroju słupka. 
Dopuszcza się 15 % bieli. Nie dopuszcza się kory oraz 
zgnilizny. Słupki maja być zabezpieczone w miejscu styku z 
ziemią. Znaki należy przykręcić do słupków za pomocą 
ocynkowanych wkrętów.

MONTAŻ:
Słupki z zamocowanymi znakami należy zamontować w 

terenie bez trwałego połączenia z gruntem tj. należy 

wkopać w ziemię i ewentualnie użyć kamieni,
- minimalne zagłębienie słupków w gruncie: 90 cm.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.
SKALA: 1:20
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120 km

Zabełków 5,8 km

45°



63 km
Grodzisko Owidz

stanica wodna pole biwakowe

miejsce wodowania miejsce wodowaniamiejsce dobijania miejsce dobijania

walory krajoznawczeznak szlaku z kilometrażem 
mierzonym w górę rzeki

120 km ścieżka dydaktyczna

GOŁĄBEK

wpływ szlaku z jezioraplan sytuacyjnymost

System znakowania rzek - 
Znaki informacyjne

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.
SKALA: 1:20
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niebezpieczeństwo pale pływające pale nisko zwisająca lina

próg ewentualnie do 
przepłynięcia po 
rozpoznaniu

wodowskaz elektrownia wodnapróg nie do przepłynięcia

zakaz pływaniamiejsce nie do przepłynięcia jaz zakaz pływania

System znakowania rzek - 
Znaki ostrzegawcze

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.
SKALA: 1:20
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Wzory tablic informacyjnych

Tablice o wymiarach 70 x 100 cm. Montowane na słupach 
drewnianych, które opisane są na stronie „System 
znakowania rzek” lub słupach znaków drogowych, które 
stosowane są w znakowaniu tras rowerowych.

Wzory tablic informacyjnych 35

RUDA

Spływ Rudą

Start: Stodoły

Czas: 8 godzin

Meta: Odra

Długość szlaku: 40,6 km

LEGENDA

63 km
Grodzisko Owidz

stanica wodna pole biwakowe

miejsce wodowania miejsce wodowaniamiejsce dobijania miejsce dobijania

walory krajoznawczeznak szlaku z kilometrażem 
mierzonym w górę rzeki

120 km ścieżka dydaktyczna

GOŁĄBEK

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 
prin�ng and typese�ng industry. Lorem Ipsum 
has been the industry's standard dummy text 
ever since the 1500s, when an unknown 
printer took a galley of type and scrambled it to 
make a type specimen book. It has survived not 
only five centuries, but also the leap into 
electronic typese�ng, remaining essen�ally 
unchanged. It was popularised in the 1960s 
with the release of Letraset sheets containing.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the prin�ng and 
typese�ng industry. Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown 
printer took a galley of type and scrambled it to make a type 
specimen book. It has survived not only five centuries, but also 
the leap into electronic typese�ng, remaining essen�ally 
unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of 
Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more 
recently with desktop publishing so�ware like Aldus PageMaker 
including versions of Lorem Ipsum.

Kajakowe ABC Opis

zakaz pływaniamiejsce nie do przepłynięcia

jaz zakaz pływania

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.
SKALA: 1:10
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OPACTWO CYSTERSÓW - RUDY

Opis obiektu
Lorem Ipsum is simply dummy text of 
the prin�ng and typese�ng industry. 
Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 1500s, 
when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type 
specimen book. It has survived not only 
five centuries, but also the leap into 
electronic typese�ng, remaining 
essen�ally unchanged. It was 
popularised in the 1960s with 
the release of Letraset sheets 
containing.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the prin�ng and typese�ng 
industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived 
not only five centuries, but also the leap into electronic typese�ng, 
remaining essen�ally unchanged. It was popularised in the 1960s with 
the release of Letraset sheets containing.
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 101/2020 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  

z dnia 15 grudnia 2020 r 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOGO MARKI TURYSTYCZNEJ  

KRAINA GÓRNEJ ODRY 
 

 

Wstęp 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udzielania zgody na korzystanie 

z logo (znaku) wraz z nazwą marki turystycznej Kraina Górnej Odry. 

2. Marka powstała w wyniku inicjatywy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (zwanym dalej: Właścicielem marki) na rzecz 

promocji turystycznej dotychczasowego obszaru działalności organizacji zwanego subregionem 

zachodnim województwa śląskiego, w skład którego wchodzi 28 gmin i powiatów. 

3. Logo i nazwa marki są graficznym i werbalnym przedstawieniem idei opisanych w Strategii 

Komunikacji Marketingowej Obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

4. Praktyczne wytyczne w zakresie zastosowania logo i nazwy marki zostały zawarte w Księdze 

Znaku Kraina Górnej Odry. 

§1 

Kto jest właścicielem marki i do czego służy marka? 

 

1. Właścicielem majątkowych praw autorskich do marki Kraina Górnej Odry i jej logo (znaku 

towarowego), jak i nazwy Kraina Górnej Odry jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.  

2. Znak ma za zadanie umożliwienie odróżnienia towarów i usług turystycznych oferowanych na 

terenie subregionu zachodniego od innych usług i towarów turystycznych znajdujących się na 

rynku. 

3.  Marką mogą posługiwać się wyłącznie podmioty, które uzyskały na to zgodę od Właściciela 

marki. 

§2 

Kto może ubiegać się o zgodę na korzystanie z logo? 

 

1. Prawo do korzystania z logo i nazwy Kraina Górnej Odry mogą uzyskać podmioty, które spełnią 

poniższe warunki: 

a) Prowadzą działalność gospodarczą na obszarze subregionu związaną z turystyką; 
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b) Prowadzą działalność statutową na obszarze subregionu związaną z turystyką; 

c) Organizują wydarzenia w sferze przemysłu czasu wolnego, turystyki i rekreacji;  

d) Wykonują zadania wynikające z Ustawy o samorządzie gminnym/powiatowym w zakresie 

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w dziedzinie turystyki; 

e) Złożą deklarację chęci posługiwania się marką; 

f) Ich deklaracja zostanie pozytywnie oceniona i wnioskujący otrzyma od Właściciela marki 

zgodę na używanie logo Krainy Górnej Odry. 

2. Właściciel marki posiada nieograniczone prawo do posługiwania się nią w celach promocji 

turystycznej. 

3. Właściciel marki może również upoważnić do posługiwania się marką podmioty trzecie, takie jak 

Śląska Organizacja Turystyczna, Polska Organizacja Turystyczna czy Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego lub inne podmioty realizujące promocję marki. 

§3 

Na jaki czas zostaje udzielona zgoda na wykorzystywanie? 

 

1. Zgoda na posługiwanie się marką zostaje udzielona na okres do dwóch lat z możliwością 

przedłużania na kolejne okresy w przypadku przedsiębiorców i stowarzyszeń. 

2. W przypadku samorządów będących Członkami Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą 

w Rybniku i ich jednostek organizacyjnych zgoda przyznawana jest automatycznie bez 

konieczności składania wniosku, na czas nieokreślony. Członkowie Związku nie mogą cedować 

zgody na wykorzystanie logo na inne podmioty zewnętrzne.  

3. Śląska Organizacja Turystyczna, Urząd  Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Polska 

Organizacja Turystyczna, mogą otrzymać zgodę na bezterminowe wykorzystywanie logo po 

uprzednio złożonym wniosku o jego udostępnienie. Na wyżej wymienionych instytucjach nie 

spoczywa obowiązek każdorazowego konsultowania użycia logo Krainy Górnej Odry.  

4. W przypadku organizatorów imprez zgoda na posługiwanie się znakiem marki przyznawana jest 

jednorazowo. Przy kontynuacji współpracy w drugiej i kolejnych edycjach zgoda może mieć 

charakter bezterminowy. 

§4 

Na jakich warunkach zostanie przyznane prawo do posługiwania się znakiem marki i hasłem? 

 

1. Prawo do posługiwania się marką zostanie udzielone nieodpłatnie. 

2. Prawo do posługiwania się marką zostanie udzielone po pozytywnym rozpatrzeniu przez 

Właściciela marki wniosku o posługiwanie się logo marki Kraina Górnej Odry, który stanowi 

Załącznik nr 1 do nn. Regulaminu. Wniosek należy przesłać lub dostarczyć w wersji papierowej 

na adres siedziby Związku, bądź wysłać w formie elektronicznej (skan w formacie PDF lub 

dokument podpisany elektronicznie) na adresy mailowe Biura Związku Subregionu Zachodniego 

z siedzibą w Rybniku: biuro@subregion.pl oraz turystyka@subregion.pl w temacie wiadomości 

wpisując „Wniosek o udostępnienie logo Krainy Górnej Odry”. 

3. Warunkiem udzielenia prawa do posługiwania się marką jest przestrzeganie poniższych zasad: 
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a) Graficzne wykorzystanie marki musi być zgodne z zaleceniami zawartymi w Księdze 

Znaku Krainy Górnej Odry; 

b) Każdorazowe wykorzystanie logo marki musi być zgłoszone właścicielowi marki w celu 

ewidencji i akceptacji (nie dotyczy Członków Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą 

w  Rybniku oraz ich statutowych jednostek organizacyjnych, Śląskiej Organizacji 

Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Polskiej 

Organizacji Turystycznej). 

c) Jeżeli właściciel marki w okresie 5 dni roboczych nie zgłosi zastrzeżeń do sposobu 

aplikacji logo oznacza to jego akceptację.  

d) Używanie logo w Internecie jest związane z umieszczeniem hiperłącza do strony marki 

turystycznej - adres strony turystycznej: www.krainagornejodry.travel. Adres może ulec 

zmianie, o czym poinformuje Właściciel marki. 

e) Posługując się marką w mediach społecznościowych obowiązuje hashtag 

#krainagornejodry lub odnośnik do profilu:  Facebook, YouTube, Instagram lub innych 

przyszłych. 

f) Na życzenie właściciela praw do logo, w uzasadnionych przypadkach, podczas użycia 

logo w druku, może on nakazać dodanie informacji w formie następującej: „Kraina 

Górnej Odry to marka turystyczna promująca atrakcje i aktywności z terenu 

28 samorządów położonych w woj. śląskim wzdłuż górnego biegu Odry i jej dopływów. 

Oferuje ona między innymi doświadczenia turystyki aktywnej, kulturowej i rodzinnej 

opisane na stronie krainagornejodry.travel”. 

g) W przypadku organizatorów imprez zgoda ma charakter patronatu. Obejmuje ona 

świadczenie nieodpłatnych usług promocyjnych w określonym przez Właściciela marki 

zakresie na rzecz organizatora w zamian za posługiwanie się marką zgodnie 

z określonymi zasadami. Przykładowe usługi promocyjne to: udostępnienie informacji 

w mediach społecznościowych prowadzonych przez Właściciela, zamieszczenie 

w kalendarium wydarzeń na stronie krainagornejodry.travel. 

 

§5 

Prawa i obowiązki związane z otrzymaniem zgody na korzystanie z logo marki turystycznej 

 

1. Wszystkie podmioty posługujące się marką wyrażają chęć udziału we wspólnych 

przedsięwzięciach promocyjnych takich jak publikacja i dystrybucja wspólnych dla całego 

obszaru materiałów promocyjnych, które mogą obejmować także podmioty trzecie.  

2. Podmioty świadczące usługi operatorów atrakcji i bazy turystycznej (miejsc noclegowych i lokali 

gastronomicznych) zobowiązują się do nieodpłatnej dystrybucji materiałów promocyjnych 

dotyczących Krainy Górnej Odry, które zostaną przekazane przez Właściciela marki. 

3. We wskazanych przypadkach publikacja ww. materiałów może mieć charakter odpłatny, lecz 

udział w nich nie jest obowiązkowy. 

4. W przypadku Członków Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku zaleca się 

umieszczenie na samorządowych stronach internetowych zakładki „TURYSTYKA” (lub 

równoważne), w której będą znajdować się informacje o Krainie Górnej Odry, logo marki wraz 

z odnośnikiem do strony internetowej krainagornejodry.travel 
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5. Organizatorzy imprez, którzy otrzymają prawo do posługiwania się logo marki (patronat) 

deklarują umieszczenie informacji o patronacie, w tym logo marki na wszystkich nośnikach 

promocyjnych dotyczących imprezy. Mowa tutaj zarówno o nośnikach off-line jak i on-line. 

W zamian właściciel marki oferuje pakiet patronacki w postaci: informacji o imprezie na stronie 

www promującej atrakcje turystyczne - Krainy Górnej Odry, informacji w mediach 

społecznościach, wsparcie w dotarciu do Członków Związku w celu uzyskania wzmocnienia 

promocyjnego. 

§6 

Cofnięcie zgody na korzystanie z logo marki turystycznej 

 

1. Zgodę na korzystanie z logo marki może cofnąć Właściciel marki reprezentowany przez 

Dyrektora Biura Związku.  

2. Zgoda na wykorzystanie logo marki może zostać cofnięta w przypadku kiedy: 

a) Podmiot, który otrzymał zgodę na posługiwanie się nim nie stosuje się do zapisów 

Regulaminu;  

b) Działania podmiotu nie korespondują z opisami marki turystycznej Kraina Górnej Odry 

zawartymi w Strategii Komunikacji Marketingowej Obszaru Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego oraz podmiot nie stosuje się do zasad zawartych w Księdze Znaku 

Krainy Górnej Odry. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Właściciel marki zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyduje Właściciel marki. 
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Załącznik 1 do Regulaminu korzystania z logo marki turystycznej  

Kraina Górnej Odry 

  

Wniosek o posługiwanie się logo marki Kraina Górnej Odry 

Nazwa Podmiotu  Proszę wpisać nazwę rejestrową 

 

Wnioskowany okres 

posługiwania się 

znakiem marki 

 

Rodzaj wykonywanej 

działalności  

Proszę podkreślić właściwe: samorząd, organizacja turystyczna, atrakcja 

turystyczna, obiekt noclegowy/gastronomiczny lub obiekty innego typu 

Adres siedziby Proszę wpisać adres siedziby lub oddziału na obszarze Krainy Górnej Odry 

 

Kontakt  www: 

email: 

telefon: 

Wskazanie pól 

wykorzystania marki 

Opisanie pól eksploatacji logo marki np. strona www, wydanie katalogu, oklejenie 

kajaków, organizacja imprezy itp. Rekomenduje się załączenie projektu graficznego 

wskazującego umieszczenie logo w materiałach promocyjnych (dodatkowy plik) w 

przypadku braku posiadania takich materiałów koniecznym jest późniejsze dosłanie 

projektu do akceptacji 

 

 

Wskazanie zgodności 

z marką Kraina 

Górnej Odry  

Opis potwierdzający zgodność prowadzonego przedsięwzięcia z marką Kraina 

Górnej Odry (np. nawiązywanie w charakterze oferty do wodnych zasobów 

obszaru, działalność turystyczna i okołoturystyczna na terenie Krainy Górnej Odry). 

Wskazane rozszerzenie opisu w dodatkowym pliku jako załącznik. 
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OŚWIADCZENIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA DO POSŁUGIWANIA SIĘ LOGO MARKIKRAINA GÓRNEJ ODRY. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem korzystania z logo marki turystycznej Kraina 

Górnej Odry i zgłaszam chęć do korzystania z logo i nazwy marki. Zobowiązuje się do niezwłocznego 

informowania właściciela praw do logo marki w przypadku zaistnienia istotnych zmian dotyczących 

prowadzonej działalności np. zmiana/rozszerzenie profilu działalności, zmiana siedziby, zmiana 

danych kontaktowych, zakończenie działalności itp. W przypadku przyznania mi możliwości 

posługiwania się logo marki zobowiązuje się do wypełniania zapisów wynikających z regulaminu. 

  

Data:  

Miejsce: 

Pieczątka i podpis: 
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